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Vyňizuje: Ing. Monika Kučerová
E-mail: monika.kucerova@jihlava-city.cz
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VEREJNA

2V

VYHLASKA

ROZHODNUTI
Stavební ŤadMagistrátu mčstaJihlavy, jako stavebníríŤadpŤíslušn;y
dle $ l3 odst. l písm. e)
zákona č, 18312006Sb., o zemnímplánování a stavebnímňádu v platném.znění(dále jen ''stavební
zákon''), rozhodl ve věci žádostio vydání změny zemníhorozhodnutío zmčněvyužití zemí a změny
stavby pŤedjejím dokončením,spočívající
ve zvětšcníobjemu naváŽky terénníchriprav za Ú,če|em
skladovánírašelinya mulčev celkovéplošecca 2050 m2 na poz.p.č.212 k. . Vyskytná nad Jihlavou ,
kteroupodal Daniel Kučera(nar.].6.|9]2),Vyskytná nad Jihlavou95,588 4l Vyskytná nad Jihlavou
takto:

f.
Podle $ 94 stavebníhozákona mění

roz|nodnutí

o Změně vyu žití

zemt

,

pro terénní pravy na poz.p.č. 272 k k. . Vyskytná nad Jihlavou, vydaného věcně a místně
pffslušn1ym
stavebním Ťademdne 3.|2.2004,č.U _z| -04,č.j. SU/04/5363,kterénabylo právnímoci
dne 28.12.2004.
Zména zemního rozhodnutí spočívá ve zvětšení objemu navážky terénních riprav za ričelem
sk|adování rašeliny a mulčeo cca 2050 m2na poz.p.č.272k. . VyskytnáadJihlavou takto:
Pro vvužití zemí se stanoví tvto podmínkv:
l.

Změna rizemníhorozhodnutíspočíváve změně-zvětšení
objemu naváŽky pro ukláclánírašelinya
mulčena poz.p.č.2]2 k.ri. Vyskytná nad Jihlavou. Bude provedenodoplněnízájmovéhoprostoru
a oplocení pri patě náspu. Pata náspu bude min. 2 m od krajní hranice kabelu SEK ( l '5m
ochr.pásmo+ 0,5m konstrukční
rezervapro patu svahu)

2. Ukládán bude inertní materiál o venkovnímsklonu náspu 1:l. PŤed náspem bude sejmuta

humosnívrstva, se kterou bude hospodaŤeno
odděleně a která bude použitapro konečnérípravy
povrchu. V patě svahu bude zŤízenaopěrnálavice ze zhutněnésoudrŽnézeminy.

3 . RozšíŤená
hraniceterénníchprav je červené
vyznačenav situačním
vykresu v měfftku l :500.
4 . oclbor životnítro prostŤedíMagistrátu města Jihlavy vydal dne |9.|.20|| pod čj.
li1.li4l/oŽPltO223/20l0souhlasktrvalérnuodnčtípudy ze ZPF pro částpozemku p.č.272 k. .
Vyskytná nad Jihlavou, ktery je zárove změnou souhlasu čj, oŽpto+/9633 DI31lo4-2O|l1zemlStrB ze dne l0.l l .2004,Dočasné
vynčtío vymčŤe
0,5367 ha na poz.p.č.272k. '. Vyskytná
nad Jihlavou Se měnína odnětítrvalé.

ostatní podmínky vfše uvedenéhorozhodnutí z s|ávají v platnosti.
Rozhodnutí o námitkách ríčastník ňízení:
Námitky nebyly Vzneseny.
Účastníciňízenínodle s 27 odst. 1 zákona č.500/2004Sb.. správní Íád. ve znění pozděišíchpÍedpisri
(dá|e ien ''snrávní ňád''):
Daniel Kučera(nar' 1 .6.1912),Vyskytná nad Jihlavou95, 588 4 | Vyskytná nad Jihlavou

II.
změna nedokončenfch terénních riprav (o vfměňe 0'55367 ha) prováděnf'ch navážkou, včetně
op|ocení na poz.p.č.272 v kat. ílzemí Vyskytná nad Jihlavou, za če|emskladování raše|iny a
mulče, která byla povolena stavebnímpovolenímvydanym dne tz.|.2004 pod čj . sÚto+t6050' které
nabylo právnímoci dne 5,2,2005,
se podle $ l l8 odst.2 stavebního
zákona

povoluje
v tomto rozsahu:
. zvětšeníobjemu navážky terénníchriprav pro skladování rašeliny a mulče o cca 2050 m2
na poz.p.č.272 k.rí.Vyskytná ad Jihlavou
Pro provedení stavbv se stanovítvto podmínkv:
.

terénní
rípravybudou dokončenydo 3 |.12.2012

.

stavba bude provedena podle projektovédokumentace ověŤenév Ťízenízměny stavby pŤed
dokončením,
která je pfflohou tohotorozhodnutí.

Dále budou splněny podmínkydotčenÝchorgántl státnísprávy:
a) Ve stanoviskuodboru ŽivotnítroprostŤedí
MMJ, odd. ochrany pňírodya krajiny, Ze dne l 2,2.2009
pod č.l/ll/l[ l oŽP 1991ol2}|0:
- Pozemek p.č.272 v k. . Vyskytná nad Jihlavou bude upraven a osázen dle Plánu rekultivace
plochy pro ukládánírašelinya mulčena poz.p.č.27z k.i).Vyskytná nad Jihlavou' Zpracovaného
Ing. Pavlínou Kourkovou dne 23.||.2010 sjedinou v;/jimkou.ž'epÍi vysadbě nebuclepoužit
regionálně nevhodn;fdruh dŤínobecny, tento kus bude nahrazen stanovištěvhodn1/mdruhem
dŤevinykerovitéhovzrustu druhovésklaclbypouŽitév Plánu rekultivacc
b) Ve stanoviskuoclboruživotníhoprostŤedí
MMJ, odd. státnísprávy lesu, ze dne |7 .|.20l l pod č.
(soulrlasSe stavbouv ochrannémpásmu lesa):
MldlloŽPll|3l20l1
- záměr bude rea|tzovándle pŤedložené
dokumentace

-

Stavebnía v1ykopovymateriál nebudeuk]ádánna pozemcíchurčenychk plněnífunkcílesa
pŤi realizaci terénníchrípravnesmídqít k žádnémupoškozenílesníchpozemku ani porostu

MMJ, odd. ochrany ZPF, Za dne l9.|.20|| pod č.
c) Ve stanovisku odboru životníhoprostŤedí
zemědělsképudy zeZPF):
MMJloŽPl|O223l2010 (souhlask trvalémuoclnčtí
- podle pŤedběŽné
bilance r'ajisÍíŽadatelprovedenískr;yvkykulturní vrstvy pudy v rozsahu 0,2050
ha do hloubky l0 cm v objemu 205 m'
- do cloby pouŽitíbudou kulturnívrstvy pudy ukládány na složišti(cleponii)na pr:z.p.č.Z]Zk.,i.
Vyskytná nad Jitrlavou.,žaclatelje povinen zajistit viditelné označeníhranic deponie, ochranu
uloženych kulturních vrstev pudy pŤedznehodnocením,ztrátami, zcizením a ošetŤovatdeponii
proti zaplevelení
- po dokončenístavby bude tato zemina pouŽita pro rckultivaci plochy a svahu vznikl1/chpŤi
bude částornice použitapro
terénníchripravách na pozemku p.č.z12l k. '. Vyskytná, pŤípadnč
žaclatelje povinen zajistit
nacl
poz'p.č.
v
k.ri.
Jihlavou.
na
z39l3
Vyskytná
rodnosti
zlepšení
její
l0 cm, včetnčurovnání
max.
pozemek
ve
vrstvě
rozprostŤení
pŤemístění
a
ornice na určeny
povrchu a sběrukamene
Žadate| je povinen vést protokol O činnostech souvisejících Se skryvkou' pŤemístěním,
skr;/vanychkulturních vrstev pudy.
rozprostŤením
či jinfrn vyuŽitím' ochIanou a ošetŤováním
V protokolu uvádí všechnyskutečnostirozhodnépro posouzenísprávnosti' plnosti a ričelnosti
vyuŽívárutěchto zemin, na vyŽác|ánípredk|ádá protokol orgánu ochrany ZPF k posouzeníplnění
podmíneksouhlasu
ŽadaÍelje povinen uhraclitodvod za odnětí pudy ze ZPF na poz.p.č.272 k.ri. Vyskytná nad
Jihlavou v souladus ustanovením
$ ll odst. l písm.b) zákona č.334192Sb. ve zněnípozdčjších
pŤedpisÚodvodu za odnětípudy ze ZPF v platnémzněníza 0,2050 ha, a to ve v1yši5,40 Kč za I
m,, tj. 222 Kč za 1 rok
Ostatní podmínky stavebního povolení zristávají v platnosti.
Magistrátu městaJihlavy v souladu s ustanoveníms l l5 odst. l stavebníhozákona stanoví,
StavebníríŤad
souhlasu.
Že stavbu|ze uŽívatjen na zák|aděkolaudačního
Rozhodnutí o námitkách ričastník ňízení:
Námitky nebyly Vzneseny.
Účastníci ňízenípodle $ 27 odst. 1 zákona č.500/2004Sb.. správní Íád' ve znění pozděišíchpŤedpisri
(dále ien ''sorávní Íád''):
Daniel Kučera(nar.1.6.|97z),Vyskytná nad Jihlavou95, 588 4l Vyskytná nad Jihlavou
Vzhleclem k tomu. že vyroky tohoto rozhodnutívyclanéhove spojenémÍízeníse vzájemnč
podmiĎují, stavební Ťad ve smyslu ustanovenís 14 správního rádu stanoví, ž,evyroková část II
(vztahujícíse k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdffve dnem, kdy Se stane pravomocnou
vyroková částI (vztahujícíse k umístěnístavby).

odrivodnění
Stavební ríŤadMagistrátu města Jihlavy obdržel clne |9.|.20II Žáclilst o vyclání zemního
rozhodnutío umístěnístavby a stavebníhopovolení.
Stavební riŤad Magistrátu města Jihlavy dne 24.I.2ol1 rozhodl usnesením V souladu S
o
ustanovením$ 78 odst. l stavebníhozákona a Šl40 odst. I správníhoŤáduo spojení zemníhoŤízení
projednání
ve
žádosti
společnémŤízení.
a
umístěnístavby se stavebnímŤízerum
ze dne
Magistrátu města Jihlavy opatŤením
rÍŤad
Žádost byla pŤedepsanfmzpusobemdoložena.Stavební
24.|.20|| oznámil podle $ 87 odst. l a $ l12 odst. l stavebníhozákonazahájeníspojenéhorizemního
Ťízenío umístěnístavby a stavebníhoŤízenía naffdil veňejné stníjednání na den: |6.2,20|| (stŤeda)
konanév místě:v zasedacímístnostiStavebního ŤaduMagistrátu mčstaJihlavy, Hluboká 8' Jihlava (4.

patro, místnostč. 136). Námitky ričastníkuŤízenía závazná stanoviska dotčen1/ch
orgánu mohly bft
uplatněnynejpozdějipŤiveŤejnémstnímjednání.
Stavební ŤadMagistrátu městaJihlavy v pruběhuspojeného zemníhoÍízenío umístěnístavby a
stavebníhoÍízeníposouclilžádosttl vyclání zemníhorozhodnutío umístěnístavby a stavebníhopovolení
z hledisek uvedenych v $ 90 stavebníhozákona, projednalji s ričastníkytízenía s dotčen1fmi
orgány a
ptlsouďl shromážděnástanoviska.
Stanoviska dotčenychorgánu Státnísprávy jsou uvedenaVe vyroku tohoto rozhodnutí.
Ke stavebnímuÍízenía změně vyuŽití zemíbyla dálc vydána tato stanoviska častníkuÍízení:
.
stanoviskoobce Vyskytná nad Jihlavou Ze dne 24.6.20|0
.
stanovisko Zemědělské vodohospodárskésprávy, oblast povodí Moravy a Dyje, pracovištč
Jihlavaze dne 13.lZ.Z0l0pod zn. OPM lJVl4lll0
.
stanoviskospolečnosti
ČEPRo, a.s.ze dne 1.6.2Ol0pod čj. S |-2lz31l|O
.
stanoviskoTelefÓnicao2Czech Republic ze dne7.6.2010pod čj.69693l|0
.
plynárenské
stanoviskoJihomoravské
a.s.ze dne2.6.2010pod zn. 1656110l||4
.
stanoviskoe.onČeskárepublikaS.r.o.ze dne 24.||.2O|Opod zn. J|4071.Z05l0334l3
Stavební ŤadMagistrátu městaJihlavy v pruběhuspojeného zemníhoÍízenío umístěnístavby a
stavebníhoÍízeníneshledalduvody bránícívydánítohoto rozhodnutí,rozhodl proto zpusobem uvedenym
ve vyroku.

odrivodnění

vÝroku

I

Vvpoňádání s námitkami rlčastník ňízení:
V pruběhu Ťízerunebyly Vzneseny Žádnénámitky.
Vvhodnocení pňipomínek veňeinosti:
pŤipomínky.
V pruběhuÍízrrunebyly Vznesenyž,ádné
Seznam všech ričastníkriňízení:
Daniel Kučera,ČEPRO a.s., E.oN Česká republika' S.r.o.,Jihomoravská plynárenská, o.S., Krajská
správa a (lclrŽbasilnic Vysočiny, Lesy CR, s.p., obec Vyskytná nad Jihlavou, TelefÓnica 02 Czech
Republic, &.S.,ArnoštValenta.
Stanovení okruhu ríčastník ňízení:
PÍi vymezováníokruhu častníkuŤízení
dospěl StavebníriŤadMagistrátu mčstaJihlavy k závěru,
tízenív souladu s ust. $ 85 stavebníhozákona v danémpŤípaděpŤísluší
že právru postaveníríčastníka
(vedle žadatele a obire. na jejímž' zemí má byt požadovany záměr uskutečněn)pouze vlastníkum
pozemku (a stavbám na nich), na kterych má byÍ.poŽaclovanyzáměr uskutečnčn,
a dále osobám, které
mají vlastnickénebo jiné věcnéprávo k sousednímpozemkum (a stavbám na nich): a vlastníkumanebo
správcum stávajícíchtoku vedenítechnickéa dopravníinfrastruktury,dotčenychpŤedmětnoustavbou.
Vlastnictví ani jiná práva k dalším(vzdá|enčjším)
nemovitostemnemohou b;ft tímtorozhodnutímpŤímo
dotčena.
Toto Územní rozhodnutíplatí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí
p<>zbyvá
platnostitéžclnern'kdy stavebníriŤaclobclrŽelsclčlení
žadatelc'žeupusti| oc|zámčru,ke kterému
se rozhodnutívztahuje;to neplatí,byla-li rea|izacezáměru jIŽ r'ahájena.

odrivodnění

v vroku

II

Rozhodnutío umístěnístavby a stavebnípovoleníje dle $ 73 odst. 2 správníhoŤáduje závaznét
pro právní nástupce častníkuÍízení.

Vvpoňádání s námitkami ríčastník ňízení:
námitky.
V pruběhu Íízerunebyly Vzneseny Žádné.
Seznam všech rič3stník Íízení:
Daniel Kučera,CEPRO o.S., E.oN Ceská republika, S.r.o.,Jihomoravská plynárenská, 0.S.' Krajská
správa a tidržbasilnic Vysočiny, Lesy CR' s.p., obec Vyskytná nad Jihlavou, TelefÓnica 02 Czech
Republic, &.S.,ArnoštValenta.
Stanovení okruhu ričastník ňízení:
PŤi stanoveníokruhu častnftufízenívycházel StavebníriŤadMagistrátu města Jihlavy z ustanovení
l09 stavebníhozákona.

PoučenÍ
Poučení

I

k vyroku

Proti tomuto vyroku mohou častníciÍízenípodat odvolání ve lhutě 15 dnu ode dne jeho
oznámení;prvním dnem lhrity je den následujícípo dni oznámenírozhodnutí.odvolání se podává u
zdejšího Ťadua rozhoduje o něm Krajsk;f Ťadkraje Vysočina,odbor zemníhoplánovánía stavebního
Ťádu,Jihlava.

Poučení

II

k vyroku

Proti tomuto vyroku mohou častníciÍízenípodat odvolání ve lhÚtě 15 dnu ode dne jeho
oznámení;prvním dnem lhuty je den následujícípo dni oznámenírozhodnutí.odvolání se podává u
zdejšíhoriŤadua rozhodujeo něm Krajsk riŤadkraje Vysočina,odbor zemníhoplánování a stavebního
Ťádu,Jihlava'
Stavba nesmí byt zahájena,dokud stavebnípovolenínenabudeprávní moci. Stavebnípovolení
pozbyvá platnosti,jestližestavbanebude zahájenado 2 let ode dne, kdy nabylo právnímoci.

Ing.Michal Jarco v. r.
vedoucístavebního Ťadu

otisk Ťednftorazítka

Tento dokumentmusíb1ftvyvěšenna Ťednídescepo dobu l5 dnu, l5. denje poslednímdnem oznámení.
ltrn

!/glI
vyvěšení:
......
./..,.3..
Datum

Datum sejmutí:

Současnč Ťad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšenípotvrzuje. že 1ato písemnostbyla
podle věty druhéŠ25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb.
dálkov! pŤístup,
zveŤejněnazpusohem umožriujícím

(správní
rád).

Podpis oprá
Razítko:

: osbbÝ' polt

j9
ba n,ra

JlCl

vyvesenl

Podpis oprávněnéosoby, potvrzujícísejmutí
Razítko:

R o z dě l o v n ík
ÚčastníciÍízení- (tzemníÍízenío umístění stavby
jednotlivě:
Doručení
Daniel Kučera(nar.7 .6.|9]2),Vyskytná nad Jihlavou95, 588 4l Vyskytná nad Jihlavou
Obec Vyskytná nad Jihlavou (IC - 00286893)'Vyskytná nad Jihlavou 67' 588 4 | Vyskytná nad
Jihlavou
DoručeníveŤejnouvyhláškou:
, o v éM ě s t o , | | | 2 l P r a h al
Č B p n o a . s .( I Č- 6 0 l 9 3 5 3 l ) , S p á l e n á 8 4 l 5N
E.oN Českárepublika,S.r.o.GČ --zsl3359l), F.A.Gerstneraz|5|16, 37o 49 ČeskéBudčjovice
499l|,65] 02 Brno
Jihomoravskáplynárenská,a.s.(IC - 49970607),P|ynárenská
(rC
00090450),Kosovská l l zzl|6,586 0l Jihlava l
Krajská správa a ckŽbasilnic Vysočiny
Lesy CR, s'p. (IC 42|9645l), PŤemyslova||06119,50l68 HradecKrálové
TelefÓnicao2 C.zechRepublic' a.s.(IC - 60l93336),Jana Babáka z733l||,662 90 Brno
ArnoštValenta(nar.2|.|2.|952),Vyskytnánad Jihlavou l00, 588 4l Vyskytná nad Jihlavou
Účastníci Íízení- stavebn í Íízení
Doručeníjednotlivě:
Daniel Kučera(nar.1.6,1912)'Vyskytná nad Jihlavou95, 588 4l Vyskytná nad Jihlavou
Čp,pnoa.s.(IČ- 60l9353l), Spálená8415,NovéMěsto, Il| 21 Praha l
E'oN Českárepublika,S.r.o.GČ - 2513359l),F.A.Gerstnera215|16, 31O49 ČeskéBudčjovice
499l|,65] 02 Brno
Jihomoravskáplynárenská,a.s.(IČ- 49910907),P|ynárenská
Krajská správa a drŽbasilnic Vysočiny(IC - 00090450),Kosovská l Izzl|6,586 0l Jihlava l
Lesy CR, s.p.(IC - 4219645l),PŤemysloval l06/l9,50l 68 HradecKrálové
TelefÓnicaC2C,zech Republic,a.s.(IC - 60l93336i),Jana Babáka 2133l||,662 90 Brno
ArnoštValenta(nar.2|.|2,|952),Vyskytnánad Jihlavou 100,588 4l Vyskytná nad Jihlavou
Úraay

pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručeníjednotlivě)
Masarykovonáměstí9] l|, 586 0l Jihlava +
Magistrát městaJihlavy, KanceláŤtajemníka,
internet
obecní ŤadVyskytná naclJihlavou,Vyskytná nad Jihlavou67, 588 4l Vyskytná nad Jihlavou

Dotčenéorgány (doručeníjednotlivě)
oddělenílesníhohosp. a myslivosti,
Magistrát městaJitrlavy,oclbor živolníhoprostŤedí,
Masarykovo námčstí9]ll ' 586 0l Jihlava l
prostŤedí,
odděleníodpadovéhohosp.,ochranaovzduší,
Magistrát městaJihlavy' odbor životnílro
Masarykovonáměstí9]l|,586 0l Jihlava l
tyránízvíÍat,
odděleníochrany pŤírodya krajiny, ZPF,
Magistrát měs{aJihlavy, oclbor životníhoprostŤedí'
Masarykovo náměstí9]l|, 586 0l Jihlava l
Masarykovo
Magistrát městaJihlavy, oclbor životníhoprostredí,oddělenívodníhohospodáŤství,
náměst9
í 1 l | . 5 8 6 0 l J i h l a v al

podle zákonač.63412004
Sb., o správníchpoplatcích've zněnípozdějších
Správnípoplatek,vyměŤeny
hotově.
l 000,00Kčbyl zap|acen
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